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 أعلن بنـــك الكويت الوطني 
مؤخرا أنه قد أمت اســـتعداداته 
وبـــات جاهزا للبـــدء بتطبيق 
نظام «آيبـــان» IBAN العاملي ـ 
رقم احلساب املصرفي الدولي ـ 
على جميع التحويالت املصرفية 
الواردة محليا وعامليا باإلضافة 
إلى  التحويـــالت الصادرة  إلى 
البلدان األخرى التي تطبق نظام 

.IBAN «آيبان»
  ويأتي تطبيق نظام «آيبان»، 
الذي سيبدأ العمل به اعتبارا من 
١ يناير ٢٠١١، استجابة لتوجيهات 
القاضية  الكويت املركزي  بنك 

بضرورة تطبيق نظام «آيبان»  IBAN العاملي من 
قبل جميع البنوك احمللية. 

  وبهذه املناسبة، قال نائب مدير عام مجموعة 
العمليات لـــدى بنك الكويـــت الوطني، عبداهللا 
أبوالهوس، في تصريح صحافي إن اآليبان IBAN هو 
أسلوب موحد للتعرف على تفاصيل احلساب يساعد 
على تســـريع عملية تنفيذ التحويالت وعمليات 
الدفع، وهذا سيكون في مصلحة العمالء من األفراد 
والشركات الذين يقومون بإجراء حتويالت وعمليات 

دفع مالية. 
 IBAN  «وأضاف: «مع بدء تطبيق نظام «آيبان  
العاملي اجلديد، لن يتم تنفيذ أي عمليات حتويل 
إلى البلدان التي تطبق نظام «آيبان»  IBAN مثل 
لبنان واململكة العربية السعودية وموريشيوس 
وتركيا وأوروبا ومناطق أخرى، حيث سيتم بصورة 
مباشرة رفض هذه التحويالت املصرفية التي ال 
حتمـــل رقم اآليبان من قبل بنك الكويت الوطني 

وذلك تفاديـــا لرفض مثل هذه 
التحويالت من قبل بنك املستفيد 
الذي  التحويـــل والتأخير  من 

سينجم عن ذلك».
  وأوضح أنه: «مبقدور عمالء 
بنك الكويت الوطني احلصول 
على رقم اآليبان IBAN اخلاص 
بهم من خالل كشوفات حساباتهم 
املصرفية أو خدمة وطني أون 
الين (لألفراد WOL) ووطني أون 
الين للشـــركات WOLC أو عن 
طريق اخلدمة املصرفية الهاتفية 
هـــال وطنـــي (١٨٠١٨٠١) أو عن 
طريق زيارة أي من فروع الوطني 
املنتشـــرة في جميع أنحاء الكويت. أما بالنسبة 
للعمـــالء اإلقليميني، فإن مبقدورهم زيارة فروع 
الوطني في بلدانهم املعنية، مثل لبنان على سبيل 
املثـــال، بغية احلصول على املزيد من املعلومات 

بشأن أرقام اآليبان IBAN اخلاصة بالكويت. 
  وأشـــار أبو الهوس إلى أن نظام اآليبان الذي 
ســـيجري تطبيقه بصورة إلزاميـــة في الكويت 
اعتبارا من االول من يناير املقبل يشـــمل العديد 
مـــن أنواع التحويـــالت املصرفية مبـــا في ذلك 
التحويالت الصـــادرة والواردة من بنوك محلية 
أخرى، والتحويالت الدولية واالستقطاعات إلى 
البلدان األخرى التي تطبق اآليبان، باإلضافة إلى 
االستقطاعات احمللية اجلديدة التي يتم إنشاؤها بعد 
االول من يناير٢٠١١، وبالنسبة للعمالء الذين يتلقون 
رواتبهم بواسطة حتويالت بالتلكس من اخلارج 
فإنه يجب عليهم التأكد مـــن قيام أرباب عملهم 

بتضمني أرقام اآليبان IBAN اخلاصة بهم. 

٦٨٦٥٫٤
بتغير قدره

+٤٧٫١ 

 شريف حمدي
  علمت «األنباء» من مصادر مطلعة أن إدارة ســـوق الكويت لألوراق املالية اتخذت 
قرارا بإلغاء املوافقة املبدئية التي حصلت عليها شركة أكنان جلوبل للتطوير العقاري 
لالدراج في السوق املوازي. وقالت املصادر ان سبب االلغاء يرجع لعدم التزام الشركة 
باســـتكمال جميع االجراءات املطلوبة منها خالل فترة الـ ٩٠ يوما املقررة لالدراج في 
السوق املوازي منذ اخطار الشركة بقبول طلب ادراجها. وذكرت انه إذا ما رغبت الشركة 

في االدراج بالسوق املوازي فعليها ان تتقدم بطلب جديد الدارة البورصة. 

 البورصة تلغي موافقة إدراج «أكنان جلوبل» في «الموازي»

 عبداهللا أبوالهوس

 يتم تطبيقه بدءًا من ١ يناير ٢٠١١ 

 «الوطني» يكمل استعداداته لتطبيق «آيبان»
 يستهدف الصناديق الخليجية ويعمل وفق الشريعة اإلسالمية

 الهاجري لـ «األنباء»: المركز المالي سيطرح صندوقًا 
  بقيمة تصل إلى ١٠٠ مليون دينار في الشرق األوسط

 «جلف سات» توّقع عقدًا مع «زين العراق» و«أجيليتي أفغانستان»

 «المركز» ليس مضطرًا للتخارج من أي استثمار إال في حال تحقيق عوائد مجزية

 لن نحيد عن تعليمات «المركزي» بشأن المعايير الرقابية الثالثة وسنقدم تقريرنا كل ٣ أشهر

 نتوقع أن يشهد العام المقبل فرصًا استثمارية جيدة في ظل الزخم المتوقع مع طرح مشروعات التنمية
 شريف حمدي

التنفيذي  الرئيس    كشـــف 
لشـــركة املركز املالي الكويتي 
مناف الهاجري عن عزم املركز 
إطالق صندوق استثماري في 
الشرق األوســـط، وذلك خالل 
ديسمبر املقبل، مشيرا الى أن 
رأسمال الصندوق مفتوح وقد 
يصـــل الى ١٠٠ مليـــون دينار 
بشكل تدريجي. وقال الهاجري 
في تصريح خاص لـ «االنباء» 
أن الصنـــدوق ســـيعمل وفق 
الشـــريعة اإلسالمية وسيركز 
على االستثمار في الصناديق 
اخلليجيـــة، الفتا الى أن هناك 
اهتمامـــا كبيرا مـــن قبل عدد 
من املستثمرين للمشاركة في 

الصندوق.
الهاجـــري أن املركز    وذكر 
اكتفى بالتخارجات التي متت في 
املرحلة املاضية، مؤكدا أنه ليس 
مضطرا للتخارج من أي استثمار 
من استثماراته خاصة ان الشركة 
حتقق أرباحا جيدة، الفتا الى 
انها أعلنـــت عن أرباح تقدر بـ 

٦٫٩ ماليني دينار في التســـعة 
العام احلالي  أشهر األولى من 
مقارنة مع ٤٫١ ماليني دينار لذات 
الفترة من عام ٢٠٠٩، متوقعا أن 
تواصل الشركة النمو في ارباحها 
املقبلة  املالية  الفتـــرات  خالل 
خاصـــة ان األرباح ناجتة عن 
ادارة االصول فضال عن وجود 
ارباح استثمارية، مستدركا بأن 
أي تخارج سيكون فقط من اجل 

حتقيق عوائد مجزية.

  معايير «المركزي»

املركز    وبسؤاله عن توافق 
املالي مع املعايير الثالثة التي 
املركزي  الكويت  ألزم بها بنك 
الشركات االســـتثمارية وهي 
معيـــار الرفع املالـــي ومعيار 
الســـيولة الســـريعة ومعيار 
االقتـــراض اخلارجـــي، قـــال 
الهاجري ان املركز متوافق مع 
تعليمات «املركزي» األخيرة، 
مؤكدا انه لـــن يحيد عن هذه 
املعايير وان الشركة ستلتزم 
برفع التقارير الالزمة كل ٣ أشهر 

املبيعات في   كشـــف مدير 
شركة «جلف سات» تامر عاطف 
عن قيام الشركة بتوقيع عقد 
مع شركة «زين» العراق لتقدمي 
خدمات االتصـــال عبر األقمار 
االصطناعية في العراق وخدمات 
الربـــط واإلنترنـــت لشـــركة 

«أجيليتي» في أفغانستان.
  وأوضح أنـــه مبوجب هذه 
العقود ستوفر «جلف سات» 
خدمات االتصاالت واإلنترنت 
والربـــط لكل من الشـــركتني، 
مشـــيرا الى ان الشركة قامت 
التركيـــب والدعم  بخدمـــات 
الفني في العراق وأفغانستان 
بتقنية عالية وكفاءة متميزة 
وأن هذه العقـــود تأتي ضمن 

اخلطوات الرائدة التي تنتهجها 
«جلف ســـات» في دعم قطاع 
االتصـــاالت واالنترنت محليا 
ودوليا وتشجيع االستثمار في 
هذا القطـــاع احليوي تتويجا 
للموقع الريادي للشركة على 

املستويني احمللي والدولي.
  وأضاف عاطف في تصريح 
صحافـــي ان شـــركة جلـــف 
ســـات قامت بدراســـة مكثفة 
ملتطلبات العمل التي يحتاجها 
التوســـع في كل مـــن العراق 
وأفغانســـتان لتحديد نوعية 
هذه االحتياجات ووضع خطة 
عمل لتنفيذها خاصة انها تعد 
بيئة جديدة حتتاج الى املزيد 
من العمل بكفـــاءة واحترافية 

هناك تفعيل لألدوات الرقابية 
من قبل اجلهـــات املعنية ذات 
العالقة مما عزز من الشفافية عن 
أوضاع هذه الشركات، الفتا الى 
انه أصبح لدينا هيئة أسواق مال 
سيكون لها دور بارز في تطوير 
سوق املال الكويتي كخطوة على 
طريق حتول الكويت الى مركز 

مالي وجتاري.
العوامل    وأضاف قائال: من 
التي تعـــول عليها  االيجابية 
شركات االستثمار زيادة وعي 
املســـتثمرين بدرجة اكبر من 
السابق بعد االطالع على اوضاع 
الشركات االستثمارية وهو ما 
ســـيجعل األفضلية للشركات 
اجليدة، الفتا الى ان هناك عامال 
مساعدا ال ميكن اغفاله في هذا 
اخلصوص وهو حتسن األوضاع 
بشكل كبير على مستوى اسواق 
األوراق املالية على املستويني 
العاملي واحمللي وان كان مستوى 
التحسن لم يرتق بعد الى وتيرة 
االرتفاعات ما قبـــل تداعيات 
األزمة إال ان التحسن التدريجي 

يبشـــر بالتفاؤل، مستدال على 
ذلك بوجود العديد من شركات 
االستثمار التي أعلنت عن نتائج 
مالية ايجابية خالل التســـعة 
اشهر االولى من العام احلالي.

  وعـــن تطلعـــات شـــركات 
املقبل  العـــام  االســـتثمار في 
افاد الهاجري بأن العام املقبل 
سيشهد فرصا استثمارية جيدة 
خاصة في ظل الزخم املتوقع مع 
التي  التنمية  طرح مشروعات 
ستتطرق الى جميع القطاعات 
انه متوقع  االقتصادية، كمـــا 
ان تكون هنـــاك فرصة مهمة 
للشـــركات االســـتثمارية ذات 
األوضاع اجليدة في مجال طرح 
السندات والصكوك اإلسالمية. 
وحول وجود اكثر من ١٠٠ شركة 
الكويت ومدى  استثمارية في 
الشـــركات  ضرورة دمج هذه 
قال الهاجري ان عدد الشركات 
االستثمارية ليس مهما في حد 
ذاته، ولكن املهم هو ان يتماشى 
عدد هذه الشـــركات مع وتيرة 

االقتصاد احمللي. 

أن اجلدوى االقتصادية تشير 
ان الشركة ستقطف ثمار  الى 
هذه اخلطوة خالل فترة وجيزة 
وان العالقة مع شركتي «زين» 
و«أجيليتي» قوية وهي امتداد 
للتعاون املثمر البناء لكال من 

الشركتني.
  وبني ان شركة جلف سات 
تعكف حاليا على عمل مخرجات 
جديدة تناسب السوق احمللي 
والدولي بإعدادها سلسلة من 
اخلدمات التكنولوجية اجلديدة 
وتقدميها للعمالء بجودة عالية 
وأسعار تنافسية تستطيع من 
خاللها حتقيق املعادلة الصعبة 
يدعمها استمرارها في تطوير 
البنية التحتية لشبكتها لضمان 

الربط اجليد والتغطية بشكل 
أكثر فاعلية خاصة مع تسارع 
عجلة التقدم التكنولوجي في 
مجاالت االتصـــاالت وخدمات 

اإلنترنت.
  وذكر ان توقيع هذه العقود 
وتوفير هذه اخلدمات املتميزة 
من قبل الشركة يؤكد املستوى 
التنافسية  املرموق والقدرات 
التي وصلت إليها شركة جلف 
سات من خالل امتالكها الكفاءات 
واخلبرات البشرية على جميع 
املســـتويات اإلدارية والفنية 
وانفرادها ببنية تكنولوجية 
تواكب أحدث املستجدات على 
مستوى االتصاالت واملعلومات 

على مستوى العالم. 

حسب تعليمات «املركزي» في 
هذا اخلصوص، مؤكدا ان هذه 
التعليمات تأتي في اطار جملة 
االجراءات التي تهدف للحفاظ 

على سالمة االقتصاد احمللي.
  وتوقـــع الهاجري ان يكون 
وضع شـــركات االستثمار في 
نهايـــة ٢٠١٠ و٢٠١١ افضل من 
العامني املاضيني،  وضعها في 
مرجعا السبب في ذلك الى عدة 
عوامل ايجابية أهمها انه أصبح 

وخبرة متميـــزة، الفتا الى أن 
هذا التوســـع جاء بعد أبحاث 
ودراسات متعددة، مشيرا الى 

 مناف الهاجري

 تامر عاطف

 عموميتها انتخبت مجلس إدارة جديدًا

 النقي: «الصفاة لالستثمار» تبذل جهودًا 
حثيثة لالنتهاء من جميع ديونها

 

 الكويت ستسهم في رأسمال «أريفا» الفرنسية
 باريس ـ أ.ش.أ: أعلن وزيــــر الصناعة والطاقة 
الفرنسي اريك بوسون أن أولى مراحل زيادة رأسمال 
مجموعة «أريفا» الفرنسية العاملة في مجال الطاقة 
النووية، أصبحت وشيكة من خالل دخول صندوق 
سيادي تابع للكويت ومعه احلكومة الفرنسية. ولم 
يكشف الوزير خالل حديثه امس لراديو «أوروبا ١» 
عن رقم محدد بشأن زيادة رأسمال املجموعة، إال أن 
تقارير إعالمية تشــــير إلى مبلغ ٧٥٠ مليون يورو 
تســــهم فيها الســــلطات العامة بالثلث بينما يسهم 
الصندوق الســــيادي الكويتي بباقي املبلغ. وأشار 
الوزير أيضا إلى انه رمبا تكون هناك مرحلة أخرى 
من زيادة رأسمال مجموعة «أريفا» خالل العام املقبل، 

ميكن أن يسهم فيها صندوق سيادي آخر تابع لدولة 
قطــــر وإن لم تصل املفاوضــــات معه حتى اآلن إلى 
شيء، باإلضافة إلى مجموعة ميتشوبيشي اليابانية 

للصناعات الثقيلة.
  ولم يستبعد اريك بوسون أيضا إمكانية مساهمة 
مجموعتي «أو.ديه.اف» و«اليستوم» الفرنسيتني في 
املرحلة الثانية من زيادة رأسمال مجموعة «اريفا»، 
وكانت مجموعة «اريفا» قد قررت في يونيو ٢٠٠٩ 
زيادة رأســــمالها من توفير ما يتــــراوح بني ٨ و١٠ 
مليارات يورو الالزمة لتمويل استثمارات املجموعة 
حتى عام ٢٠١٢، والسيما من اجل تطوير املفاعالت 

النووية من اجليل اجلديد. 

 محمد النقي مترئسا عمومية الشركة

 جانب من احلضور الكبير في عمومية الشركة

 أحمد يوسف
  توّقع نائــــب رئيس مجلس 
اإلدارة السابق في شركة «الصفاة 
لالستثمار» محمد علي النقي انتهاء 
اخلالفــــات القضائية القائمة مع 
الدوليــــة للمنتجعات  الشــــركة 
املقبلني. وقال  الشــــهرين  خالل 
ان اخلالف يرجع إلى عدم التزام 
الدولية للمنتجعات ببنود العقد 
املبرم بني «الصفاة» لشراء أرض 
في الضبعية بقيمة ١٣٫٥ مليون 
دينار، مشيرا الى انها تنص على 
تسلم املبلغ عقب حتويل األرض 
الدولية  إلــــى «الصفــــاة» إال أن 
للمنتجعات تقدمت لصرف الشيك 
البنك  اخلاص بقيمة األرض من 
قبل عملية التحويل، األمر الذي 
أدى إلى وجود خالفات معها. وفي 
رده على سؤال يتعلق مبخالفات 
لـ «الصفاة»  التابعة  الشــــركات 
وإمكانية أن حتولها وزارة التجارة 
والصناعة إلى النيابة، قال النقي: 
التابعة سليم،  «موقف شركاتنا 
وان وجدت بعض املخالفات في 
بعض الشركات األخرى الصغيرة 
فهي لن تؤثــــر». وعن مديونية 
الشركة، أكد على ان هناك حلوال قد 
اتخذها مجلس اإلدارة، وان هناك 
جهودا تبذل من اجل االنتهاء من 

جميع الديون خالل الفترة املقبلة. 
وفيما يتعلق باستراتيجية الشركة 
وخططها اجلديدة، قال النقي ان 
ذلك يرجــــع الى رؤيــــة مجلس 
اإلدارة اجلديد. جــــاء ذلك أمس 
خالل اجتماع اجلمعية العمومية 
للشركة والتي عقدت أمس بنسبة 
حضور بلغــــت ٨٤٫٩٨٪ حيث مت 
انتخاب أعضاء جدد ملجلس االدارة. 
يذكر ان الصفاة لالستثمار يبلغ 
رأســــمالها املصرح به ٧٨ مليون 
دينــــار وتتركــــز أنشــــطتها في 
القيام بكل األنشطة االستثمارية 
ملصلحتها ومصلحة عمالئها وذلك 
باالستثمار في القطاعات املختلفة 

من خالل املساهمة في الشركات 
واحملافظ والســــندات واإلقراض 
والوساطة واألعمال املتعلقة بها 

داخل دولة الكويت.
  وقد وافقت اجلمعية العمومية 
على القائمــــة التي تضم كال من 
عبدالوهاب أحمــــد املفلح وعزام 
عبدالعزيــــز الفليج وممثلني عن 
الصفاة القابضة والصفاة العقارية 
ووربة األولى القابضة والقادسية 
القابضة وباسكت الكويتية للمواد 
الغذائيــــة، كمــــا مت انتخاب كل 
من الكويتيــــة القطرية القابضة 
كاحتياط أول ووربة لالستثمار 

كاحتياط ثان. 

 أحمد مغربي
  كشف مصدر مســـؤول في شركة نفط الكويت 
ان مجلس ادارة مؤسسة البترول الكويتية اعتمد 
مشـــروع املرحلة الثانية من انشاء مرفق اإلنتاج 
املبكر ملشروع الغاز اجلوراسي في شمال الكويت 
على شركة اخلرافي إنترناشيونال بقيمة ٤٧٠ مليون 
دينار، وذلك بعد موافقة جلنة املناقصات املركزية 
على املشروع الذي اثير حوله العديد من الشكوك 
نظرا لتضاعف قيمة املشروع من ٢٦٠ مليون دينار 

في السابق.
  وذكر املصدر ان مجلس ادارة املؤسسة اجلديد 
والرئيس التنفيذي للمؤسسة فاروق الزنكي قد اقروا 
باإلجماع وبعد مشاورات دامت ألكثر من ٣ ساعات 
يوم اخلميس املاضي اعتماد مشروع مرفق االنتاج 
املبكر، لينهوا بذلك اجلدل الذي انتشر خالل االسابيع 
املاضية حول عدم مترير املشـــروع والتشكيك في 
نزاهة الترسية. وقال املصدر الذي فضل عدم ذكر 
اسمه لـ «األنباء» ان قيمة املشروع تضاعفت من ٢٦٠ 
مليون دينار الى ٤٧٠ مليون دينار نظرا للمستجدات 
واإلضافات التي حصلت عليها شركة نفط الكويت 
عن طبيعة املكمن وتعديل نطاق العمل في املرفق 
بشكل كبير طبقا للنتائج التي حصلت عليها الشركة 
في العمل ضمن املرحلة األولى من املشروع والتي 

بدأت خالل األعوام الثالثة املاضية.
  وأضاف قائال «عندما قدمنا ميزانية املشروع كان 
ال يوجـــد لدينا معلومات دقيقة عن املكمن، وأثناء 
عملية الطرح للمشروع واستقبال العطاءات حصلنا 
على معلومات كافية عن طبيعة املكمن، فمثال كمية 
الكبريت في التســـعير األصلي للميزانية كان قدر 

بـ ٢٫٦٪، لكن بعد العمل اكتشف ان نسبة الكبريت 
مرتفعة ووصلت إلى ٥٪، باإلضافة إلى ان نســـبة 
املاء املوجودة تضاعفت هي األخرى وهذه مستجدات 
طرأت على املشروع ورفعت من قيمته الفعلية التي 

كانت مقدرة في امليزانية».
  وكشف املصدر ان مبررات رفع ميزانية املشروع 
كافية جدا نظرا القتناع مجلس إدارة شـــركة نفط 
الكويت بها وكذلك مجلس إدارة مؤسسة البترول 
الكويتيـــة ومن ثم املوافقات التـــي حصلت عليها 
الشركة لالعتمادات املالية للجنة املناقصات الداخلية 
في الشـــركة. وبني املصدر أنه مت تشغيل املرحلة 
األولى مـــن مرافق اإلنتاج املبكر فـــي مايو ٢٠٠٨، 
وتقدر الطاقة اإلنتاجية لهذه املرافق بـ ١٧٥ مليون 
قدم مكعبة من الغاز احلر يوميا و٥٠ ألف برميل من 
النفط يوميا، حيث بلغ اإلنتاج فيها ٨٢٫٨ مليون قدم 
مكعبة في اليوم من الغاز احلر و٢٧٫٦ ألف برميل 
في اليوم من النفط، مشيرا الى أن املرحلة الثانية 
من املرافق تقدر الطاقة اإلنتاجية لها بـ ٤٢٥ مليون 
قـــدم مكعبة من الغاز احلر يوميا و١٥٠ ألف برميل 

من النفط يوميا.
  وذكر املصدر ان شركة نفط الكويت قامت بتأجيل 
موعد تقدمي عروض مناقصة أكثر من مرة بسبب 
استفســـارات قدمها املقاولون عن طبيعة االتفاق، 
مشيرا الى أن وحدات اإلنتاج املبكر تستخدم كوحدات 
معاجلة جتريبية للنفـــط والغاز، ومتنح عقودها 
غالبا بنظام البناء والتملك والتشغيل ملدة ٥ أعوام، 
وبعدها يقرر العميل رغبته في بناء وحدة متولها 

وتتملكها احلكومة. 

 بعد اجتماع دام ألكثر من ٣ ساعات يوم الخميس الماضي

 مجلس إدارة «المؤسسة» ينهي الجدل ويعتمد بشكل نهائي
  المرحلة الثانية من مرفق اإلنتاج المبكر لمشروع الغاز الجوراسي 


